بسمه تعالی

معاونت آموزشی

آیین نامه اجرایی طرح تمام وقت جغرافیایی
اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مازندران
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معادل سازی های انجام شده در این دستور العمل تنها برای تعهد نامه طرح تمام وقتی تنظیم شده است و برای سایر
فعالیتها اعم از ارتقاء ،ترفیع ساالنه و حق التدریس قابل استناد نمی باشد.

دستورالعمل اجرايي پرداخت بابت تعهد نامه طرح تمام وقتي اعضاء هيات علمي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
پیرو ارزیابی کمیته بررسی طرح تمام وقتی و با محور قرار دادن آیین نامه تکالیف عمومی اعضاا ییاا
علمی ،آیین نامه وزارتی نحوه معادل ساز فعالیت یا آموزشای ،پووییای ،فریی ای و ایرایای اعضاا
ییا

علمی دانی اه یا و دستورالعمل ایرایی طرح تمام وقتی اعضاا ییاا

مطب و تمام وقت یغرافیایی اعضا ییا

علمای ( حا محرومیات از

علمی دانی اه یا علوم پزشاکی کیاور اباشد شازه از ساو

معاونت آموزشی وزار ) ،یمچیین با تویه به آیاین ناماه ایرایای ته اره 1و  3مااده  2تکاالیف عماومی
اعضا ییا

علمی ( از کتاب بازنویسی مجموعه قوانین و مقررا

آموزشی وزار  ،طرح استفاده از خزمت تمام وقت اعضا ییا

استخزامی اعضا ییا

علمی معاونات

علمی دانیا اه باه شازح زیار اواشح و

تزوین گردیزه است.

مقدمه:
دانی اه و دانیکزه یا علوم پزشکی مازنزران ترتیهی اتخاذ می نمایز تا امکاان اساتفاده از خازمت تماام
وقت اعضا ییا

علمی یهت افزایش بهره ور و ارتقاء دانی اه فرایم گردد.

بزیهی است استفاده از خزما

تمام وقت اعضا ییا

علمی بالییی و نیز رشته یا علوم پایاه پزشاکی و

پیراپزشکی ،داروساز وبهزاشت در مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش و نظار

دانیا اه در اولویات

قرار دارد.
ماده يک :قرارداد نامه و تعهدات اعضای هيات علمي:
-1یر ساله اعضا ییا

علمی ضمن مطالعه آیین نامه ایرایی در واور

آموزشی دانی اه ،قرار داد را فی مابین خود و دانی اه به مز
شماره  1آمزه است .یر عضو ییا

تقاضاا و نیزموافقات معاونات

یک سال تعهز می نماییز که در ضامیمه

علمی متعهز می گردد در وور

یرگونه تخطای از معایازه ،تماام

ویوه دریافتی بر اساس این طرح را از زمان تخطی از معایزه به دانی اه عود
-2اعضا ییا

نمایز.

علمی تمام وقت یغرافیایی مجاز به انجام یرگونه فعالیات انتفااعی تخ

ای در خاار از

دانی اه نخواییز بود.
-3اعضا ییا

علمی میمول این طرح عشوه بر تزریس موظف اعم از آموزش نظر  ،عملی ،کارورز ،

کار در عروه،کییک ،فعالیتها موظف پووییی ،خزما

محوله درمانی و سایر فعالیت یا مورد نیاز در
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حیطه دانی اه یمچون فعالیت یا فریی ی و ایرایی بایز به میزان  45ساعت در یفته در اختیاار دانیا اه
بوده و در وور

نیاز تا  % 45فعالیتها موظف ،مطاب تعریف و اعشم نظر دانی اه خزما

اضاافی داشاته

باشیز.
ته ره :1یرگونه فعالیت تخ
دانی اه ،از سو عضو ییا

ی انتفاعی ویا غیر انتفاعی مستلزم ورف اوقا

تعهز شزه در اختیار

علمی تمام وقت یغرافیایی در سایر ارگانها در وور

عزم اطشع و تاییز

معاونت آموزشی دانی اه ،میجر به خرو از طرح تمام وقتی و ممیوعیت از استفاده از این طرح در
سالها آتی ،به میزان و تیخیص معاونت آموزشی دانی اه خوایز شز.
ی یا غیر تخ

ی خار از دانی اه

ته ره  :2ورف داشتن پروانه تاسیس مرکز ارائه خزما

اعم از تخ

بزون آنکه قانونآ مستلزم اشتغال یا ورف وقت از اوقا

در اختیار دانی اه باشز ،مانع از بهره میز و بکار

گیر آنان در این طرح نخوایز بود( بر اساس نامه شماره  13531مورخ  11/5/22معاون دفتار حقاوقی
دولت) .حزاکثر میزان بهره میز این اعضا از طرح تمام وقتی  %15خوایز بود.
-5تیخیص ضرور

و میزان پرداخت طرح تمام وقتی به آن دسته از اعضا ییا

علمی شاغل در سمت

یا ایرایی در دانی اه و یا خار از دانی اه ،بر اساس دستورالعمل معادل ساز فعالیت یاا و باا دساتور
ریاست دانی اه و تاییز معاونت آموزشی دانی اه خوایز بود.
-4کلیه فعالیت یا اعضا ییا

علمی که بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل معادل ساز یستیز ،

پس از انطهاق با این آیین نامه به وور

ساعا

موظف در نظر گرفته شود  .مشروط بر اينكه %05

واحد های موظفي از دروس تئوری يا واحد معادل سازی شده باشد.
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ماده دو :تعهدات دانشگاه:
-1معاونت آموزشی دانی اه در مراحل مختلف ،عملکرد و ایرا تعهزا
داده ،در وور

تاییاز حسان انجاام فعالیات یاا در ازا خازما

اعضا را ماورد ارزیاابی قارار

تماام وقات اعضاا ،حازاکثر معاادل

وزدروز( )% 155حقوق و فوق العاده شغل آنان را تحت عیوان طرح تمام وقت اعضاا ییاا

علمای

پیییهاد می نمایز .این میزان دراحکام حقوقی مربوط به آن سال اعضا ثهت و قابل پرداخت خوایز بود.
علمای

 -2در وورتی که معاونت آموزشی دانی اه ،یرگونه تخطی از تعهزا

از ساو اعضاا ییاا

تمام وقت یغرافیایی را میایزه و تاییز نمایز ،ضمن ابشد به عضو ییا

علمی و مراکز ذییفع از فعالیت

یا عضو مربوطه،نسهت به قطع این بهره میز واعاده تمام امتیازا

تخ یص یافته باه عضاو ییاا

علمی اقزام الزم بعمل خوایز آورد.
ماده سه :فعاليت های آموزشي ،پژوهشي و اجرايي مشمول طرح تمام وقتي:
به میظور ار نهادن به فعالیت اعضا و تویه به نیاز دانی اه به فعالیت یا مختلف آنان ،سعی گردیزبرخی فعالیت یا آموزشی ،پووییی و ایرایی را در قالب معادل ساز فعالیت یاا باه واحاز درسای
تهزیل نموده و در محاسهه طرح تمام وقتی بکار گرفته شود.
فعالیت در این چارچوب شامل  ....مورد از وظایف محوله باه اعضاا ییاا

علمای مای باشاز کاه در

فهرست زیر میخص گردیزه است.
الزم به ذکر است معیار الزم برا بهره میز از این طرح برا اعضا ییا

علمی در قازم اول تاییاز

حسن انجام وظایف آموزشی محوله از سو معاونت آموزشی دانی اه باوده و در قازم یاا بعاز
سایر فعالیت یا پووییی ،کلیییکی ،پاراکلیییکی و ایرایی قابل معادل ساز و محاسهه خوایز بود.
-فهرست فعالیت یا محوله و امتیازا

کسب شزه دانی اه به واسطه تشش عضوییا

معادل ساز فعالیت یا مورد تویه قرار می گیرد ،به شرح زیر می باشز:
-1نیاز دانی اه به یذب و حضور فعال عضو ییا

علمی در یهت ارتقا دانی اه

-2سابقه فعالیت موثر در دانی اه
-3مرتهه علمی عضوییا

علمی که امتیاز برا دانی اه محسوب می گردد

-5واحز یا آموزش نظر
-4واحز یا آموزش عملی
-6واحز یا آموزش کار آموز و کارورز
-7راییما تح یلی دانیجویان و استاد میاور تح یلی
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علمای کاه در
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-1راییمایی و میاوره پایان نامه یا تح یلی دانیجویان
-2مسئولیت و یمکار در راه انزاز مرکز درمانی یا آزمایی اه تخ

ی دردانیکزه یا مراکز تابعه و

تحت پوشش دانی اه
-15مسئولیت و یمکار در راه انزاز دانیکزه یا رشته تح یلی یزیز در دانی اه
-11مسئولیت و یمکار در راه انزاز کرسی آموزشی یا درس یزیز موثر بر ارتقا دانیجویان
-12تزریس دروس در مقاطع کارشیاسی ارشز ناپیوسته Ph.D. ،و دکترا تخ
-13طراحی طرح درس و سواال

ی

استانزارد

-15مسئولیت و یمکار در راه انزاز ژورنال کشب در گروه آموزشی
-14سخیرانی یا مسئولیت ایرایی کارگاه یا آموزشی ،توانمیز ساز و ....در دانی اه
-16کسب رتهه یا اول تا سوم گروه آموزشی ازسو دانیجویان تحات آماوزش در آزماون یاا
یامع کیور
-17کسب رتهه اول تا سوم در یییواره یا علمی پووییی کیور از سو عضو ییا
-11چاپ مقاال

علمی

در مجش

-12تالیف یا تریمه کتاب
-25ویراستار کتاب ویا مقاال

با مجوز معاونت تحقیقا

و فیاور دانی اه

-21شرکت در یمایش وکی ره یا معتهر
-22چاپ خشوه مقاال

در یمایش وکی ره یا معتهر

-23ایرا طرح تحقیقاتی م وب در دانی اه یا مراکز تحقیقاتی دی ر با مجوز دانی اه
-25مسئولیت و یمکار در برنامه یا ایرایی و علمی یمایش یا و سمییار یا علمی دانی ایی
-24داور مقاال

و پایان نامه یا

-26فعالیت یا ایرایی و مزیریتی در دانی اه
-27عضویت و شرکت فعال در کمیته یا و شورایا آموزشی ،پووییی ،فریی ی دانیجویی و ایرایای
در مجموعه دانی اه و یا خار از دانی اه با وشحزیز دانی اه
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چگونگي محاسبه و اجرای آيين نامه:
در وور

ارزیابی واحز دانی ایی از یذب و حضاورفعال اعضاا ییاا

علمای ب اور

تماام وقات

یغرافیایی در مجموعه دانی اه محق بودن  45ساعت فعالیت در اختیار دانی اه از ساو عضاو ییاا
علمی در یک یفته و تاییز مرایع ذی شح بعیوان شرط اولی ،امتیازا

و فعالیتها دی رعضوییا

علمی

مورد محاسهه و به واحز یا آموزشی معادل ساز می گردد.
ميزان واحد های معادل برای فعاليت اعضا در دو نيمسال گذشته مبنای محاسببه و پرداخبت
درصد تمام وقتي قرار مي گيرد .میان ین واحز معادل در یک نیمسال برا یار عضاو ییاا

علمای

بزست خوایز آمز تا بر اساس یزول شماره  1در این ماده ،در احکام حقوقی میظور و برا یک سال
بطورمایانه پرداخت گردد.
تبصره :1در خ وص اعضا ییا

علمی یزیزالورود که در این دانی اه باه کاار میاغول شازه اناز،

مهیا پرداخت طرح تمام وقتی ،ارزیابی معاونت آموزشی دانی اه ،در وور

فعالیت عضو باه میازان

 45ساعت در اختیار دانی اه و سایر فعالیت یا محوله در نيمسال اول شروع به کار خوایز بود.
تبصره :2در خ وص اعضا ییا

علمی که پس از ماموریت آموزشی در این دانی اه مجزدا به کاار

میغول شزه انز ،مهیا پرداخت طرح تمام وقتی در واور
اختیار دانی اه و سایر فعالیت یا محوله بر مهیا

فعالیات عضاو باه میازان  45سااعت در

مجموع نيمسال اول شبروع ببه کبار و آخبرين

نيمسال قبل از رفتن به ماموريت آموزشي با تاييد مدير گروه مربوطه خواهد بود.
تبصره :3استفاده از مرخصي ساالنه يا ماموريت آموزشي تمام وقت که سبب قطب فعاليبت
آموزشي يک عضو هيات علمي گردد منجر به قط پرداخت طرح تمام وقتي خواهد شد .
تبصره :4استفاده ازماموريت آموزشي و يا فرصت مطالعاتي(بورس کوتاه مدت) عضو هيات
علمي بر اساس تبصره  2فصل چهارم آيين نامه اداری استخدامي اعضای هيات علمي موجبب
قط پرداخت طرح تمام وقتي خواهد بود.
تبصره  : 0در مورد مقاالت دوران ماموريت آموزشي و يا آمبوز
سال آخر جهت محاسبه در طرح تمام وقتي مورد قبول است .
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دوران  ، PhDمقباالت دو

معادل سازی های انجام شده در این دستور العمل تنها برای تعهد نامه طرح تمام وقتی تنظیم شده است و برای سایر
فعالیتها اعم از ارتقاء ،ترفیع ساالنه و حق التدریس قابل استناد نمی باشد.

جدول شماره  :1درصد تمام وقتي اعضای هيات علمي بر اساس ميانگين واحد های معادل
سازی شده در يک نيمسال
امتياز (واحد معادل سازی شده)
کمتر از  8واحد و بر اساس ضرورت جذب وتاييد04

درصد تمام وقتي
 25-30درصد

ساعت در هفته در اختيار دانشگاه بودن
 8امتياز (واحد معادل سازی شده)

 45درصد

 9امتياز (واحد معادل سازی شده)

 40درصد

 15امتياز (واحد معادل سازی شده)

 05درصد

 11امتياز (واحد معادل سازی شده)

 00درصد

 12امتياز (واحد معادل سازی شده)

 05درصد

 13امتياز (واحد معادل سازی شده)

 00درصد

 14امتياز (واحد معادل سازی شده)

 05درصد

 10امتياز (واحد معادل سازی شده)

 00درصد

 10امتياز (واحد معادل سازی شده)

 85درصد

 10امتياز (واحد معادل سازی شده)

 80درصد

 18امتياز (واحد معادل سازی شده) و بيشتر

 95درصد

 15درصد باقيمانده از سوی رياست دانشكده يا واحد های دانشگاهي وبر اسباس رضبايت از
فعاليت های علمي ،پژوهشي ،اجرايي و فرهنگبي -اخالقبي عضبو هيبات علمبي ببه معاونبت
آموزشي دانشگاه اعالم خواهد شد.
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ماده چهار :معادل سازی فعاليت ها و شرايط اعضای هيات علمي
معادل ساز بر اساس ویوگیها و فعالیت یا اعضا ییا

علمی یهت امتیاز بیز و تعل طرح تماام

وقتی آنان به شرح زیر می باشز.
 ) 4-1نیاز دانی اه به یذب و حضور فعال عضو ییا

علمی در یهت ارتقا دانی اه:

بر اساس نیاز سیجی معاونت یا مختلف دانی اه یا واحزیا زیر مجموعه دانی اه و ضرور
عضو ییا

یاذب

علمی و حضور فعاال ای یاان در برناماه یاا الزم االیارا ،معاونات آموزشای دانیا اه باا

وشحزیز واحزیا ذیربط دانی اه ،در وور
باعضو ییا

تاییز  45سااعت در اختیاار باودن اییاان ،مجااز اسات

علمی تحت عیوان طرح تمام وقت یغرافیایی قرار داد بسته و پرداخت امتیاز الزم را تعهز

نمایز.
 ) 4-2سابقه فعالیت موثر در دانی اه:
بر اساس ارج نهادن به سابقه فعاليت موثر اعضای هيبات علمبي ،ببه ازای هبر سبال سبابقه
فعاليت بعنوان عضو هيات علمي 5/1 ،واحد معادل آموزشي برای هر نيمسبال منظبور خواهبد
شد.
ته ره :سیوا

مربوط به مرخ ی یا بزون حقوق بعیوان سابقه فعالیت موثر میظور نخوایز شز.

 ) 4-3مرتهه علمی عضوییا
به میظور ارتقا اعضا ییا

علمی که امتیاز برا دانی اه محسوب می گردد:
علمی و ار نهادن به مراتب علمی آنان ،برا یریک از مراتب علمای باه

شرح یزول شماره ،2واحز معادل آموزشی برا یر نیمسال میظور خوایز شز و باه مجموعاه واحاز
یا معادل عضو افزوده خوایز شز .
جدول شماره :2تعداد واحد معادل آموزشي برای مراتب علمي دانشگاهي
مرتبه علمي

تعداد واحد معادل آموزشي

استاد

0

دانشيار

3

استاد يار پايه 0و باالتر و مربي پايه  15وباالتر

2
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 ) 4-4واحز یا آموزش نظر :
 -بر اساس مقررا

آموزشی به ازا یر  17ساعت تزریس دروس نظر 1،واحز میظور خوایز شز

دروس جديد  :درس یزیز به درسی اطشق می شود که برا اولین بار توسط عضاو ییئات علمایتزریس می گردد .دروس یزیز در وور

تائیز معاونت آموزشی دانی اه با ضریب  1/1محاسهه می

شونز.
ته ره :1تزریس اعضا ییا

علمی در باز آموز یا و برناماه یاا آموزشای باا مجاوز معاونات

آموزشی دانی اه نیز بعیوان فعالیت تزریس نظر میظور خوایز شز و به ازا یر  17ساعت  1واحز
میظور می گردد .حزاکثر واحز معادل از این ته ره  2واحز در یر نیمسال قابل محاسهه خوایز بود.
ته ره :2در مورد دروس معرفی به استاد بزون ارتهاط با تعزاد دانیجو و واحز درسی بر اسااس یار
عیوان اریاع شزه از سو گروه آموزشی به یر عضو ییا

علمی ،حازاکثر  5/4واحاز معاادل نظار

محاسهه می گردد .حزاکثر واحز محاسهه شزه برا یر عضو ییا

علمی از این مورد در یر نیمساال

 1واحز خوایز بود.
 ) 4-0واحد های آموز

عملي:

بر اساس معادل ساز واحز عملی با واحز نظر  ،میزان ساعا

عملای تازریس شازه در ضاریب دو

سوم ضرب و سپس بر اساس یر  17ساعت معادل  1واحز نظر میظور می شود(.به عهار

دی ر یر

واحز عملی براساس آنکه  35ساعت فعالیت می باشز معادل  1/33واحز نظر محاسهه می گردد.
 ) 4-0واحد های آموز

کار آموزی و کارورزی:

سرپرستی کار آموز و کارورز دانیجویان یزء خزما
اساس نوع فعالیت و حضور اعضا ییا

آموزشی اعضا ییا

علمی می باشز .بار

علمی در یریان آموزش در دوره کار آماوز یاا کاارورز

معادل ساز فعالیت به شرح زیر می باشز.
الف :سرپرستی و نظار

و پایش دانیجو توسط اعضا ییا

علمی در کیار دانیجویان ،بر اساس مقررا

علمی بزون حضور مستمر عضاو ییاا

آموزشی به ازا یر  41ساعت کار آموز یاا کاارورز

دانیجویان  1واحز معادل نظر برا دانیجویان محاسهه می شود و برا یرعضاو ییاا

علمای باه

میزان سهم میارکت در سرپرساتی مجموعاه دانیاجویان آن دوره آموزشای واحاز معاادل میظاور
خوایز شز.
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ب :در وور

حضور مستمر و یا پایش مازاوم دانیاجویان در کاارآموز یاا کاارورز کاه مساتلزم

حضور عضو ییا

علمی در محل کار آموز یا کارورز دانیجویان می باشز ،معادل ساز یمچاون
گرفته و میزان ساعا

آموزش عملی وور

کارورز تازریس شازه در ضاریب دو ساوم ضارب و

سپس بر اساس یر  17ساعت معادل  1واحز نظر میظور می شود.
 ) 4-0واحد معادل آموز

باليني

الف-فعالیت یا بالییی به شرط حضور حزاقل  3نفر دانیجو ،کارورز یا دستیار به وور

زیر قابل

محاسهه خوایز بود.
ا ویزیت  ،رانز بخش بستر  ،فعالیتها آموزشی در بخش و اتاق عمل با آموزش آن به یمراه
دانیجو ،کارورز یا دستیار یر2ساعت یک ساعت نظر
ا فعالیت درمانی یا آموزشی در درمان اه آموزشی ،یر  3ساعت معادل یک ساعت نظر
ا شرکت فعال در گرانز رانز یا گزارش وهح ایی ،یر یلسه معادل یک ساعت نظر
ا سرپرستی کارآموز و کارورز در بخش پزشکی ایتماعی یا دی ر بخش یا به شرط حضور در
فیلز برا میاط شهر معادل یک دوم زمان ورف شزه و برا میاط روستایی دو سوم زمان
ورف شزه تزریس نظر در نظر گرفته می شود.
ا کییک شب برا گروه یا یراحی و بیهوشی  14شب یک واحز نظر و برا گروه یا داخلی 35
شب معادل یک واحز نظر
)5-1واحز درسی در سیستم آموزش مجاز
واحز درسی در سیستم آموزش مجاز در مقایسه با واحز آموزش یار دانیا اه معاادل  %45اباشد
درسی میظور خوایز شز
 )4-9راهنمای تحصيلي دانشجويان و استاد مشاور تحصيلي:
برا اعضا ییا

علمی که بعیوان استاد میاور تح یلی و راییما تح یلی دانیجویان ارائاه خازمت

می نماییز ،در وور

تاییز رضایتمیز دانیجویان از سو معاونت آموزشی دانیکزه یا و واحز یا

ذیربط از فعالیت عضو ییا علمی به ازا یر دانیجو حزاکثرمعادل  5/2واحز درسی نظر در یار
نیمسال تح یلی در وظایف آموزشی میظور خوایز شز.حزاکثر واحز معادل نظر در این مورد برا
یر عضو ییا علمی در یر نیمسال  2واحز میظور خوایز شز.
ته ره :1در وور

محزودیت تعزاد اعضا ییا

حزاکثر واحز معادل شزه برا عضو ییا

علمی دردانیکزه یا و واحزیا آموزشی ذیاربط

علمی از این مورد تا  3واحز افزایش می یابز.

ته ره :2دانیکزه و واحز یا آموزشی می بایست ترتیهای اتخااذ نماییاز تاا از فروات و تاوان یماه
اعضا ییا

علمی در این زمییه بهره گرفته شود وتعزاد بییترمیاوره و راییمایی تح ایلی را بارا

اعضا ییا

علمی با میغله کمتر آموزشی ،پووییی و ایرایی میظور نماییز.
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 ) 4-15راهنمايي و مشاوره پايان نامه های تحصيلي دانشجويان:
الف -راییمایی پایان نامه یا دوره یا

باالتر از کارشیاسی که به نتیجه کامل رسیزه باشز  ،بر حسب

نوع و کیفیت کار دارا امتیازاتی به شرح زیر می باشز :
واحد معادل برای راهنمايي پايان نامه دوره دکترای عمومي  2واحد ودوره های کارشناسبيارشد  ،فوق ليسانس  ،داروسازی و  3 MPHواحد  ،دکترای تخصصبي  3/0واحبد  ،دکتبرای
فوق تخصصي  0واحد و دکترای  8 Ph.Dواحد محاسبه مي گردد.
-

به استاد راهنما امتياز کامل و به استاد مشاور يا مشاوران پايان نامه های مبذکور معبادل
 %35استاد راهنما ( به نسبت مساوی ) تعلق مي گيرد .

ته ره :در وورتیکه تعزاد استاد راییما بییتر از یک نفرباشز واحز معادل فوق بر تعزاد نفرا

تقسیم

خوایز شز بطوریکه یمع واحز معادل ثابت بمانز.
ته ره :امتیاز برا پایان نامه و رساله و  ..پس از خاتمه کار و دفاع از پایان نامه یا رساله محسوب
خوایز شز .در مورد امتياز پايان نامه های  Ph.Dيا ارشد براساس پيشرفت طرح با تاييد
مدير گروه و شورای تحصيالت تكميلي يا معاونت آموزشي دانشكده درصد تعلق گيرد.
 ) 4-11مسئولیت و یمکار در راه انزاز مرکز درمانی یا آزمایی اه تخ

ی در دانیکزه یا مراکز

تابعه و تحت پوشش دانی اه ،ایجاد و راه انزاز مرکز درمانی یا آزمایی اه تخ

ی یزیزدردانیکزه

یا مراکز تابعه و تحت پوشش دانی اه که قهش مویود نهوده است ،با تاییز معاونت آموزشی دانی اه تیها
برا یک نیمسال برا عضو ییا

علمی و حزاکثر معادل  1/4واحز نظر محاسهه می شود.

ته ره :در وورتیکه تعزاد اعضا ییا
ضریب میارکت نفرا

علمی در راه انزاز چیز نفر باشز واحز معادل فوق براساس

تقسیم خوایز شز.

 ) 4-12مسئولیت و یمکار در راه انزاز رشته یزیز تح یلی در دانی اه:
الف-ایجاد و راه انزاز رشته یزیز تح یلی در دانی اه که قهش مویود نهوده است با تاییز معاونت
آموزشی دانی اه برا عضو ییا

علمی تیها برا یک نیمسال پس از شروع به کار آن حزاکثر معادل

 3واحز نظر محاسهه می شود.
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ته ره :در وورتیکه تعزاد اعضا ییا

علمی در راه انزاز چیز نفر باشز واحز معادل فوق بر دروز

میارکت تقسیم خوایز شز.
)4-13تزوین کوریکولوم رشته یزیز در سطح وزار

بهزاشت تا سقف  6واحز بر اساس دروز

میارکت محاسهه مییود.
 ) 4-14مسئولیت و یمکار در راه انزاز دانیکزه در دانی اه:
ایجاد و راه انزاز دانیکزه یزیز در دانی اه که قهش مویود نهوده است با تاییز معاونت آموزشی
دانی اه برا عضو ییا

علمی تیها برا یک نیمسال پس از شروع به کار آن حزاکثر معادل  4واحز

نظر محاسهه می شود.
ته ره :در وورتیکه تعزاد اعضا ییا

علمی در راه انزاز چیز نفر باشز واحز معادل فوق بر اساس

دروز میارکت تقسیم خوایز شز.
 )4-10مسئولیت و یمکار در راه انزاز کرسی آموزشی یا درس یزیز موثر بر ارتقا دانیجویان:
ایجاد و راه انزاز کرسی آموزشی یا درس یزیز موثر بر ارتقا دانیجویان در دانی اه که قهش مویود
نهوده است با تاییز معاونت آموزشی دانی اه برا عضو ییا

علمی تیها برا یک نیمسال پس از

شروع به کار آن حزاکثر معادل  2واحز نظر محاسهه می شود.
ته ره :در وورتیکه تعزاد اعضا ییا

علمی در راه انزاز چیز نفر باشز واحز معادل فوق بر اساس

دروز میارکت تقسیم خوایز شز.

 )4-10تدريس دروس در مقاط کارشناسي ارشد ناپيوسته Ph.D. ،و دکترای تخصصي :
تعداد واحد معادل دروس تنها برای طرح تمام وقتي در مقط کارشناسي ارشد ناپيوسته و
دکترای تخصصي و ، Ph.Dبا ضريب  1/0محاسبه مي گردد.
تبصره :تعداد واحد معادل دروس تنها برای طرح تمام وقتي در مقط کارشناسي ارشد
ناپيوسته و دکترای تخصصي و  ، Ph.Dکه برای اولين بار توسط عضو هيات علمي ارائه مي
شود با ضريب  2محاسبه ميگردد.
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 )4-10طراحي طرح درس و سواالت استاندارد:
در وور

تاییز کمیته برنامه ریز مرکز توسعه آموزش دانی اه و یا  EDOدر دانیکزه به ازا

هر طرح درس استاندارد تنها برای يكبار برای هر درس  5/2واحد و برا هر  15سوال MCQ
یا  0سوال  OSCEاستانزارد تاییز شزه  5/1واحد نظری محاسهه خوایز شز.
ته ره :1تیها سواالتی که در یمان نیمسال مورد استفاده در آزمون قرار گرفته حائز امتیاز خوایز بود
و حزاکثر برا یر عضو ییا

علمی در هر نيمسال 1واحد میظور خوایز شز.

ته ره :2طرح درس و سواال

استانزارد در مرکز توسعه آموزش دانی اه و یا  EDOدر دانیکزه

بر اساس رشته تح یلی ثهت خوایز شز و با نامه تاييد واحد مربوطه قابل قبول است.

 )4-18مسئوليت و همكاری در راه اندازی ژورنال کالب در گروه آموزشي:
راه انزاز ژورنال کشب در گروه آموزشی با تاییز معاونت آموزشی دانیکزه ،برا یرعضو ییا
علمی گروه وبه ازا یر عیوان سرپرستی یلسه معادل  5/2واحز نظر و حزاکثر  1واحز در این
مورد محاسهه می شود.
 )4-19کسب رتهه یا اول تا سوم در گروه آموزشی ازسو دانیجویان تحت آموزش در آزمون
یا یامع کیور
الف-با تاییز معاونت آموزشی دانی اه برا تمام اعضا گروه آموزشی که دانیجویان دانی اه در
آزمون یا یامع کیور در آن زمییه حائز رتهه یا اول تا سوم گردیزه انز برا دو نیمسال
تح یلی به ترتیب رتهه 5/74 ،1 ،و  5/4واحز میظور خوایز شز.
ب-برا اعضا ییا

علمی گروه آموزشی بالییی که دستیاران آنها در آزمون بورد رتهه کیور 1

الی  3کسب نموده انز برا دو نیمسال برا یر عضو ییا

علمی گروه به ترتیب رتهه 1/4 ،2 ،و 1

واحز میظور خوایز شز.
 )4-25کسب رتهه اول تا سوم در یییواره یا علمی پووییی کیور از سو عضو ییا
با تاییز معاونت تحقیقا

و فیاور دانی اه برا عضو ییا

علمی :

علمی که در یییواره راز و خوارزمی و

شهیز مطهر (پس از تاییز توسط معاون آموزشی دانی اه )حائز رتهه یا اول تا سوم گردیزه انز
برا دو نیمسال تح یلی به ترتیب رتهه 2 ،3 ،و  1واحز میظور خوایز شز.
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فعالیتها اعم از ارتقاء ،ترفیع ساالنه و حق التدریس قابل استناد نمی باشد.

 )4-21امتيازات پژوهشي:
ته ره :1مهیا محاسهه و معادل ساز اییزکس شزن و چاپ مقاال
اعضا ییا

علمی وور

 ،بر اساس آیین نامه ارتقا

می پذیرد:

یزول نحوه محاسهه حزاقل و حزاکثر امتیاز مقاال

پووییی بر اساس ماده ( 3یزول  ،)3بیز ،1

ته ره  3و پیوست  4آئین نامه یزیز ارتقا مرتهه اعضا ییا

آموزش

علمی دانی ایها و موسسا

عالی و پووییی علوم پزشکی کیور ،م وب شورایعالی انقشب فریی ی
حداکثر

نوع مجله *

حداقل امتياز

PUB MED - ISI

5/0

0

Chemical Abstract ، Psych Info ،Cinahl ، Embase

5/0

3.0

Biological Abstract- SCOPUS
مجالت نمايه شده در ساير ايندکسها-ISC-SID-

5/0

3

علمي پژوهشي

5/0

2

امتياز

تبصره : 2امتيازات و معادل سازی برای نفرات متعدد همكار درانتشار مقاالت بر اساس آيين نامه ارتقای
اعضای هيات علمي به شرح زير صورت مي پذيرد:

تعداد همكاران

سهم هر نفر از امتياز بر مبنای امتياز اوليه
اول

1

%155

بقيه همكاران

مجموع ضرايب

2

%95

%05

%105

3

%85

%05

%185

4

%05

%45

%195

0

%05

%35

%185

 0و باالتر

%05

>%20

%100

تبصره  :برای نويسنده مسئول  % 85امتياز نفر اول در نظر گرفته مي شود
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به ازا تالیف یر کتاب کامل با تاییز شورا پووییی دانی اه تا سقف  4واحز نظر قابل معادلساز است و برا تریمه کتاب نیز با تاییز شورا پووییی دانی اه حزاکثر  2واحز معادل ساز
خوایز شز.
ته ره :1در وور

میارکت چیز نفر در تالیف یا تریمه به نسهت ضریب نفرا

مربوط به یر نفر

واحز معادل محاسهه خوایز شز.
ته ره :2در مورد تجزیز چاپ یمراه با بازن ر و ویرایش در وور
فیاور

تاییز معاونت تحقیقا

و

دانی اه حزاکثر  %25واحز معادل چاپ اول میظور خوایز شز.

 )4-22ویراستار کتاب ویا مقاال
فعالیت عضو ییا

با مجوز معاونت تحقیقا

و فیاور دانی اه:

علمی در زمییه ویراستار علمی یا ادبی کتب در وور

تاییز معاونت تحقیقا

و فیاور دانی اه و نیزقیز نام عضو ییا

انجام فعالیت با مجوز و

علمی در شیاسه کتاب ،برا کتاب

تالیف شزه حزاکثر 1واحز و برا کتاب تریمه شزه حزاکثر  5/4واحز میظور می شود.
 )4-23چاپ خشوه مقاال

در یمایش وکی ره یا معتهر:

چاپ خشوه مقاله در کی ره یا و یمایش یا بین المللی معادل  1واحز و کی ره یا داخلی معادل 5/4
واحز معادل مورد محاسهه قرار می گیرد .سقف امتیاز خشوه مقاله  2امتیاز در سال می باشز.
ته ره :امتیازا

و معادل ساز برا نفرا

ارتقا اعضا ییا
 )4-24داور مقاال
در وور

علمی وور

متعزد یمکار درخشوه مقاال

بر اساس یزول آیین نامه

می پذیرد.

و پایان نامه یا:

تاییز معاونت آموزشی یا پووییی دانیکزه یا یا دانی اه و یا ریاست مراکز تحقیقا

و یا

دبیر علمی یمایش یا کی ره یا علمی به ازا یر مورد داور مقاله یا پایان نامه 5/1واحز میظور
می گردد.
تبصره :حداکثر واحد معادل محاسبه شده در اين بند برای هر عضو هيات علمي در هر
سال 1/0واحد خواهد بود.
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 )4-20ایرا طرح تحقیقاتی م وب در دانی اه یا مراکز تحقیقاتی دی ر با مجوز دانی اه :
به اعضاء ییئت علمی که مجر طرح یا پووییی م وب شورا پووییی می باشیز حسب مورد
به ازا یر  155ساعت تاییز شزه و ارائه پییرفت کار پس از اتمام طرح معادل  5/2واحز آموزشی
میظور می گردد.
ته ره :1در مورد طرح یا تحقیقاتی میترک با مجوز دانی اه که بخیی از بودیه آنها خار از
دانی اه تامین می شود به ازا یر دروز بودیه یذب شزه ،یمان دروز به کلیه ضرایب بیز فوق
اضافه می شود .برا مثال اگر 55دروز بودیه طرح میترک را ارگان خار از دانی اه تامین می
نمایز به ازا یر  155ساعت  5/2 x 1/5=5/35واحز آموزشی میظور خوایز شز.
ته ره :2محاسهه ایی ونه فعالیت و معادل ساز آن مانع از پرداخت ح طرح پووییی و سایر
امتیازا

نخوایز بود

تبصره :سقف واحد معادل برای هر عضو هيات علمي از بند های  4-21الي  4-20از  %05واحد
های معادل در هر نيمسال فراتر نخواهد بود.
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 )4-20فعاليت های اجرايي و مديريتي در دانشگاه:
از آنجا که فعالیت یا ایرایی و مزیریتی در دانی اه نیز از یمله وظایف اعضا ییا
می گردد ،برا اعضا ییا

علمی محسوب

علمی که سمت یا ایرایی را تقهل نموده انز و واحز یا آموزشی

موظف برا آنان کمتر از سایرین میظور گردیزه است ،به ازا فعالیت در یر پست سازمانی واحز
معادلی به ازا یر نیمسال به شرح یزول یهت معادل ساز در طرح تمام وقتی اخت اص می یابز.

جدول :معادل سازی فعاليت های اجرايي و مديريتي در دانشگاه
واحد معادل برای هر نيمسال

سمت اجرايي
ریاست دانی اه

15

قائم مقام ریاست دانی اه و ریاست واحز بین الملل دانی اه

2

معاونین دانی اه و روسا دانیکزه یا

1

معاونین دانیکزه یا و مزیران ستاد حوزه و مسئول واحز EDCدانی اه

7

روسا بیمارستان یا و مراکز آموزشی درمانی

6

معاونین بیمارستان یا و مراکز آموزشی درمانی

5

مزیران گروه یا

آموزشی بیش از  15نفر عضو و یا مجر

5

دستیار

وPh.D
روسا مراکز تحقیقاتی فعال و م وب دانی اه

5

مزیران سایر گروه یا آموزشی و مزیران  EDOدانیکزه یا

3

معاونین مزیر گروه آموزشی و روسا بخش بالییی

1

ته ره :1در وور

احراز بیش از یک سمت ایرایی توسط عضو ییا

علمی  ،تیها باالترین واحز معادل

برا یر نیمسال محاسهه خوایز شز.
ته ره  :2در مورد سمت یایی که در این یزول پیش بییی نیزه است در وور

تاییز معاونت

آموزشی ویا وزور ابشد مسئولیت از سو ریاست یا معاونین دانی اه ،واحز معادل بر اساس نظر
معاونت آموزشی و یا استعشم از معاونت ذیربط میخص خوایز شز
ته ره  :3در مورد سمت یایی که با وزور ابشد مسئولیت از سو ریاست یا معاونین دانیکزه یمراه
است ،واحز معادل از سو شورا آموزشی دانیکزه میخص خوایز شز و برا تاییز به معاونت
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آموزشی دانی اه اعشم می گردد .در یر حال حزاکثر واحز معادل در این مورد  1/4واحز برا یر
نیمسال خوایز بود.
 )4-20عضویت و شرکت فعال در کمیته یا و شورایا آموزشی ،پووییی ،فریی ی دانیجویی و
ایرایی در مجموعه دانی اه و یا خار از دانی اه با وشحزیز دانی اه
-ارائه گوایی شرکت در کمیته یا و شورایا رسمی و تخ

ی در دانی اه که یزو م وبا

معاونت

یا مختلف دانی اه یا شورا آموزشی دانیکزه یا می باشیز به ازا یر  45ساعت گوایی باالترین
مریع برگزار کییزه معادل  1واحز نظر معادل ساز می شود.
حزاکثر واحز محاسهه شزه برا طرح تمام وقتی از این مورد در یر سال  1/4خوایز بود.

-شرکت در یلسا

ییا

ممتحیه رشته تخ

ی در وزار

بهزاشت به ازا یر  24ساعت  1واحز

حزاکثر  2واحز در یر نیمسال معادل ساز می شود.
 ) 5-21مسئولیت و یمکار در برنامه یا ایرایی و علمی یمایش یا و سمییار یا علمی دانی ایی:
واحز معادل برا دبیر ایرایی و نیز دبیر علمی به ازا یر روز برگزار یمایش در وورالمللی بودن  1/4واحز و در وور

بین

کیور بودن  1واحز میظور می گردد.

واحز معادل برا اعضا کمیته علمی و ایرایی بر اساس نظر کتهی دبیران ایرایی و علمی حزاکثر تا %45واحز معادل دبیران محاسهه خوایز شز.
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معادل سازی های انجام شده در این دستور العمل تنها برای تعهد نامه طرح تمام وقتی تنظیم شده است و برای سایر
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جدول  :0واحد موظف آموزشي عضو هيات علمي بر اساس درجه علمي در هر نيمسال
درجه علمي

واحد موظف آموزشي در هر نيمسال

استاد

8

دانشيار

15

استاديار

12

مربي

14

تبصره - 1کليه فعاليت های اعضای هيات علمي که بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل معادل سازی
هستند  ،بايد با ساعات موظف اين جدول منطبق گردد و به صورت ساعات موظف در نظبر گرفتبه
شود  .مشروط بر اين که  %05از واحدهای موظفي از دروس تئوری و يا واحد معادل سازی شده باشد .
تبصره  -2ميزان واحدهای موظف تدريس اعضای هيات علمي تمام وقت جغرافيايي  %25درصد بيش تر از
واحدهای موظف مندرج در جدول فوق مي باشد.

این آیین نامه در یلسه شورا آموزشی دانی اه مورخ  1322/5/24به
ت ویب رسیزه وبا عیایت به وورتجلسه مذکور در یلسه کمیته فرعی
تزوین آیین نامه طرح تمام وقتی اعضاء ییا

علمی تمام وقت یغرافیایی

دانی اه علوم پزشکی مازنزران مورخ  1322/4/13پس از دریافت
پیییهادا

از دانیکزه یا مختلف مورد بررسی مجزد و ت ویب نهایی

قرار گرفته و از تاریخ  1322/1/1الزم االیرا می باشز.
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ضمیمه:1
"تعهز نامه طرح تمام وقتی یغرافیایی اعضا ییا

فرزنز:

اییجانب:

علمی دانی اه علوم پزشکی مازنزران"

شماره شیاسیامه:

وادره:

دارا دریه تح یلی:
به نیانی:
به استیاد آیین نامه یا ایرایی بیز  25ماده واحزه قاانون بودیاه

تلفن:

سال  11کل کیور و بر اساس دستورالعمل ایرایی پرداخت بابت معایزه طرح تمام وقتی اعضا ییا
وقت یغرافیایی دانی اه علوم پزشکی و خزما
شوم ب ور

علمی تمام

بهزاشتی درمانی مازنزران ( به پیوست )متعهاز و ملتازم مای

تمام وقت یغرافیایی درمرکز ........................................که تحت پوشش دانی اه می باشز ،انجام وظیفه

نموده و ح ییچ ونه فعالیت انتفاعی در زمییه یا مختلف بزون مجوز دانی اه در خار از دانی اه را نازارم.
در وور
ب ور

اثها

تخلف از تعهز از سو اییجانب ،دانی اه بیا به تیخیص خود مجاز خوایاز باود تماام دریاافتی

طرح تمام وقتی در طول مز

تعهز را نقزاٌ یا اقساط از اییجانب ووول نمایز .لذا به مویاب ایان سایز

تعهز ،ح یر گونه ایراد و اعتراض و ط رح دعو در مرایع قضائی را نسهت به این تیخیص از خود سالب مای
نمایم.
محل امضا عضو ییا

علمی متعهز:
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دوم :

بسمه تعالی

اول :
فرم جم بندی فعاليتهای اعضاء هيات علمي در دو نيمسال

نام و نام خانوادگي:

عضو هيات علمي گروه آموزشي :

مرتبه علمي :

دانشكده :

بدون فعاليت انتفاعي تخصصي در خارج دانشگاه □

موسس يا سهامدار مرکز کلينيک يا پاراکلينيک خصوصي □

واجد کار انتفاعي تخصصي اعم از تدريس در خارج ساعات موظف اداری □

متوسط ماهيانه ساعات حضور فيزيكي
بدون استفاده از مرخصي يا ماموريت آموزشي منجر به قط فعاليت آموزشي □

متوسط ماهيانه ساعات در اختيار دانشگاه

با استفاده از مرخصي يا ماموريت آموزشي منجر به قط فعاليت آموزشي □
رديف

عنوان فعاليت

سقف

توضيحات

واحد معادل
سازی شده

1

سابقه کار آموزشي

2

واحد معادل مراتب علمي

 5/1برای هر

سابقه به سال :

نيمسال
استاد0 :

–

دانشيار 3:

–

استاديار پايه  0و باالتر 2 :

–

مربي پايه  15و باالتر 2 :

تعداد واحد بدون ضريب :
3

واحدهای نظری
(هر  10ساعت  1واحد)

ميزان واحد با ضريب ( 1/1درس جديد):
ميزان واحد با ضريب ( 1/0کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتری تخصصي):
ميزان واحد با ضريب ( 2کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتری تخصصي اولين بار):
ميزان واحد اجرا شده بدون ضريب:

4

ميزان واحد با ضريب ( 1/1درس جديد):

واحدهای عملي
(معادل  1/33واحد نظری)
موارد درسي معرفي به
0

استاد

0

سرپرستي کار آموزی و

ميزان واحد با ضريب ( 1/0کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتری تخصصي):
ميزان واحد با ضريب ( 2کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتری تخصصي اولين بار):
هر عنوان  5/0واحد معادل نظری

تعداد عنوان ارجاع شده از سوی گروه

 1واحد هر
نيمسال

ميزان ساعت اجرا شده بدون ضريب
کارورزی
0

واحد معادل آموز

موارد با حضور مستمر (هر  01ساعت کار آموزی و کارورزی دانشجويان  1واحد معادل عملي)
موارد بدون حضور مستمر(هر  01ساعت کار آموزی و کارورزی دانشجويان  1واحد معادل نظری)

باليني
بند4- 0

استاد راهنمای تحصيلي

تعداد دانشجو:

به ازای هر دانشجو  5/2واحد در هر نيمسال

تعداد :

دکتری عمومي2:

8

9

 2واحد هر
نيمسال

پايان نامه

دکترای تخصصي3/0 :

مقط تحصيلي :

دکترای فوق تخصصي0 :

تعداد استاد راهنمای پايان نامه:

دکترای 8 :phD

تعداد استاد مشاور پايان نامه:

کارشناسي ارشد ،داروسازی3 :MPH،
استاد راهنما :کامل -استاد مشاور %35
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واحد
معادل

عیوان فعالیت

ردیف

راه اندازی مرکز درماني يا آزمايشگاه
15

سازی

توضیحا
عنوان

سقف
تنها برای يک نيمسال

واحد تائيد کننده

حداکثر  1/0واحد نظری

تخصصي
راه اندازی رشته جديد

عنوان

تنها برای يک نيمسال

واحد تائيد کننده

11

حداکثر  1/0واحد نظری
راه اندازی دانشكده جديد

عنوان

تنها برای يک نيمسال پس از

واحد تائيد کننده

12

شروع به کار آن
حداکثر  0واحد نظری
تدوين کوريكولوم رشته جديد در سطح

13

15

عنوان

تنها برای يک نيمسال

واحد تائيد کننده

حداکثر  0واحد نظری

وزارت بهداشت

طراحي طرح درس و سواالت استاندارد

تعداد طرح درس:

هر طرح درس تنها برای يكبار

تعداد سوال : MCQ

در هر درس  5/2واحد

: OSCE

تعداد سوال

 1واحد در هر نيمسال
تاييد واحد EDOدانشكده يا

هر  15سوال  MCQيا  0سوال

 EDCدانشگاه الزاميست

 5/1 OSCEواحد نظری
14

راه اندازی ژورنال کالب در گروه آموزشي
 1واحد

 5/2به ازای هر کدام
کسب رتبه دانشجويان در آزمون کشوری
16

برای دو نيمسال
رتبه

علوم پايه و پره انترني و بورد تخصصي

5/0-5/00-1جام کشوری

نوع آزمون

 1-1/0-2بورد
17

برای دو نيمسال

کسب رتبه در جشنواره رازی و خوارزمي و
مطهری

1-2-3

رتبه اول تا سوم

 %05واحد های معادل در هر
11

چاپ مقاله

بر اساس جداول صفحه  13آيين نامه رعايت اندکس مجالت و

برا کل بند های پژوهشي

ضريب نفرات
12

چاپ خالصه مقاله

25

کنگره بين المللي تا  – 1کنگره داخلي تا 5/0
ب تاليف عنوان :

تاليف يا ترجمه کتاب

:

تجديد چاپ عنوان :

21

22

ترجمه عنوان

 2امتياز در سال

داوری طرح -پايان نامه -مقاله

عنوان

تاليف0 :

ترجمه 2 :

تجديد چاپ %25 :
با ناييد معاونت پژوهشي و قيد

ويراستاری

نيمسال

نام عضو هيات علمي در شناسه
کتاب
هر  15ساعت 5/1

21

کتاب تاليفي1 :
کتاب ترجمه 5/0 :
حداکثر  1/0هر سال

شده
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ردیف

عیوان فعالیت

23

فعاليت های اجرايي

توضیحا

سقف

واحد
معادل
سازی
شده

مجری طرح تحقيقاتي ملي و بين

جدول صفحه 10
عنوان

به ازای هبر 155

ميزان واحبد تائيبد شبده از سبوی معاونبت

سبببباعت 5/2

پژوهشي

واحد

24

دانشگاهي

دبير اجرايي و دبير
20

اجرای همايش ملي و بين المللي

عنوان :

دبير اجرايي

عضو کميته

دبير علمي

 1/0بين

علمي:

المللي 1 -داخلي
عضو کميته %05:دبير
20

شرکت در جلسات هيات ممتحنه رشته
به ازای هر  20ساعت  1واحد

تخصصي در وزارت بهداشت
20

شرکت در کميته و شوراها
درصد مربوط به رضايت رئيس

28

دانشكده يا واحدهای دانشگاهي

عنوان :

 2هر نيمسال
 1/0در سال

ميزان ساعت :

 15درصد باقيمانده از سوی رياسبت دانشبكده يبا واحبد هبای
دانشگاهي وبر اساس رضايت از فعاليت های علمبي ،پژوهشبي،

 15دروز

اجرايي و فرهنگي -اخالقي عضو هيات علمي به معاونت آموزشي
دانشگاه اعالم خواهد شد.

تمامي موارد فوق به همراه مس تندات در مجموعه زماني دو نيمسال ياد شده قابل محاسبه خواهد بود /.ه

مجموع واحدهای معادل :

امضاء عضو هيات علمي

درصد تمام وقتي برای يكسال :

تائيد مدير گروه

امضاء رياست دانشكده

تائيد معاون آموزشي

تائيد نهايي معاونت آموزشي دانشگاه

22
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23
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